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Ingredientes

Modo de preparo

LAGARTO À 
PORTUGUESA

1300 a 1500 g de lagarto, 
bem limpa, tire toda gor-
dura.
MOLHO:

2 cebolas grandes bem 
picadas ou fatiadas bem 
fininha/1 maço cheiro ver-
de bem picado/1 cálice 
de vinho branco/5 toma-
tes picados sem pele/Sal-
sinha/Pimenta a gosto/1/4 
de copo de azeite/2 ta-
bletes de caldo de carne
100 g de azeitonas pica-
das/Orégano/Se preferir, 
colocar pimentão picado
1/2 copo de vinagre/2 co-
pos e meio de água.

Limpe bem a carne, é im-
portante não deixar ne-
nhuma gordurinha.
Limpe e asse com sal em 
toda a volta da carne.
Coloque óleo em uma pa-
nela de pressão.
Coloque a carne quan-
do estiver bem quente, e 
doure virando sempre, até 
quando todos os lados es-
tiverem dourados.
Coloque 1/2 copo de vi-
nagre diluído em 1/2 copo 
de água, mais 2 copos de 
água.
Deixe ferver na panela de 
pressão mais ou menos 40 
minutos.
Tire a carne e deixar esfriar
Corte em fatias bem finas
Junte no molho que so-
brou da panela, todos os 
ingredientes do molho.
Deixe ferver.
Junte a carne fatiada e o 
molho em camadas alter-
nadas.
Deixando na geladeira de 
um dia para o outro fica 
um sabor especial.
Sirva em lanches, como 
aperitivo ou refeição.

FILÉ DE SALMÃO AO 
FORNO FACÍLIMO

500 g de filé de salmão/
Azeitonas fatiadas sem 
caroço/Orégano/3 colhe-
res de sopa de Molho de 
soja (shoyu)/Sal a gosto/
Azeite a gosto/Limão/Pa-
pel alumínio/1/2 cebola 
fatiada.

Ingredientes

Modo de preparo

Lave o salmão com 
suco de limão.
Aqueça o azeite e adi-
cione a cebola fatia-
da, deixando no fogo 
até que fique transpa-
rente.
Reserve.
Cubra uma assadei-
ra com papel alumí-
nio de maneira que a 
sobra dê para forrar 
todo o peixe.
Sobre o papel alumínio 
na assadeira, coloque 
o peixe já temperado 
com sal, regue com 
azeite e shoyu.
Decore com fatias de 
azeitonas e um pouco 
de orégano.
Despeje a cebola por 
cima.
Embrulhe com o papel 
alumínio, de maneira 
que o líquido não der-
rame quando come-
çar a esquentar.
Leve ao forno médio 
para assar por cerca 
de 30 minutos.
Sirva com legumes e 
salada verde.
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Ingredientes

Modo de preparo

ESFIHA FÁCIL

MASSA:

750 g de farinha de trigo/3 
colheres de sopa de açú-
car/1 colher de sopa rasa 
de sal/1 pacote de fer-
mento biológico (fermix) 
desidratado/1/2 xícara de 
chá de gergelim/2 ovos/1 
copo de água/leite (meio 
a meio ou 1 copo de leite 
desnatado)/1/2 copo de 
óleo (de preferência de 
girassol).
RECHEIO:

500 g de carde moida 
crua/1 cebola grande/Sal 
a gosto/Suco de 1 limão 
grande.

Coloque numa va-
silha os ovos, o leite, 
o fermento, o óleo, o 
sal e o açúcar.
Deixe o fermento hi-
dratar por 10 minutos
Acrescente então 
500 g de farinha de 
trigo e o gergelim.
Sove a massa até os 
ingredientes se incor-
porarem.
Reserve de deixe a 
massa crescer até 
dobrar de tamanho
Importante:
Esta massa pode ser 
preparada de vés-
pera e guardada 
“crua” na geladeira.
Para isso, siga os 
procedimentos de 
preparo da massa, 
porém, não deixe 
crescer.
Assim que terminar 
de sovar, coloque-a 
numa vasilha grande 
e fechada dentro da 
geladeira.
Dura até 4 dias na 
geladeira.
RECHEIO:

Misture a carne moí-
da crua com o limão, 
o sal e a cebola pi-
cada em cubos pe-
quenos.
Deixe 30 minutos de 
molho no tempero e 
então coloque a car-
ne numa peneira ou 
escorredor pra que 
fique sequinha e não 
umedeça demais a 
massa.
MONTAGEM:

Faça bolinhas mé-
dias com a massa.
Então abra a bolinha 
como se fosse fazer 
uma mini-pizza (fica 
redondinha).
Coloque uma colher 
de sopa generosa 
do recheio e então, 
una as extremidades 
do círculo no centro 
como se fosse uma 
“trouxa de roupa”.
Ou então, feche no 
formato que desejar.
Use o restante da 
farinha (250 g) para 
manipular e abrir a 
massa.
Obs:
O segredo da esfira 
macia é não abusar 
da quantidade de 
farinha, senão, ela 
fica seca.
Coloque as esfiras 
numa assadeira pol-
vilhada com farinha 
e leve ao forno alto 
180° graus a 250° 
graus (depende do 
forno).
Sirva quente ou fria.
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Ingredientes

Modo de preparo

LOMBO AO LEITE

Lombo de porco de 1 kg 
(aproximadamente)/Ale-
crim/Salvia/Alho em pasta 
ou picado/Pimenta do rei-
no/Sal/Azeite extra virgem 
extra/1 l de leite integral
Sal/Pão italiano.

Limpar o lombo do even-
tual excesso de gordu-
ra, temperá-lo com a as 
ervas frescas (pode usar 
também as desidratadas, 
mas as frescas garantem 
gosto mais intenso) tritura-
das com uma faca afiada
Junte o alho picado o sal 
e a pimenta do reino e 
espalme o composto no 
lombo em sua totalidade.
Esquente o azeite em uma 
ampla panela e deixe o 
lombo fritar até ficar bem 
corado.
Acrescente todo o leite e 
deixe cozinhar por uma 
hora em fogo médio baixo 
e com a penela tampada
Verificar de tempo em 
tempo que o líquido não 
se seque.
Se no final de uma hora o 
molho estiver ainda mui-
to liquido deixe a panela 
destampada por mais 10 
minutos.
O molho deve resultar me-
diamente grosso.
Fatie o lombo e sirva nos 
pratos onde colocarás 
fina sfatias de pao italiano 
torrado e cobertas pelo 
molho do lombo.
Pode ser acompanhado 
maravilhosamente por er-
vilhas ou espinafre cozidos.

BIFE DE CARNIÇA

200 g de bife de contrafilet 
ou alcatra/4 colheres de 
sopa de óleo/2 colheres de 
sopa de extrato de tomate
2 colheres de chá de ale-
crim/Orégano a gosto/Sal 
a gosto/1 colher de man-
teiga.

Ingredientes

Modo de preparo
Tempere o bife com sal.
Em uma frigideira funda 
(ainda sem fogo), ponha o 
bife e despeje o óleo em 
cima, ponha o extrato em 
cima, distribua a manteiga, 
ascenda o fogo.
A partir que for fritando, 
acrescente o alecrim e o 
orégano.
Frite até dar a aparência 
de queimado e virar um 
molho (o bife não vai quei-
mar, só da aparência de 
queimado).
E está pronto o bife de car-
niça.
Sirva com arroz ou pão.
E um vinho seco tinto ou 
branco.

QUENTÃO DE VINHO

2 l de vinho tinto suave/1 
copo de água 200 ml/
Meio copo de cachaça/1 
1/2 copo de açúcar/2 
pauzinhos de canela/12 
cravos (ou a gosto)/8 ro-
delinhas de gengibre (ou 
a gosto).

Ingredientes

Modo de preparo
Misture todos os ingredien-
tes ao fogo em uma pa-
nela.
Depois que levantar fervu-
ra, deixe por mais 10 minu-
tos.
Está pronto é só servir.
Tomar a bebida quente.
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Ingredientes

Modo de preparo

SORVETE AMERICANO

6 colheres (sopa) de 
achocolatado/6 colheres 
(sopa) de leite/4 ovos/1 
lata de leite condensa-
do/1 e 1/2 litro de leite/8 
colheres (sopa) de açúcar
1 lata de creme de leite 
sem soro.

Misture bem o achocola-
tado juntamente com as 6 
colheres de leite/Coloque 
em uma forma de buraco 
e leve ao congelador.
1º CREME:

Em uma panela coloca as 
gemas, o leite condensa-
do e o leite.
Leve tudo ao fogo para 
engrossar.
Deixe esfriar e bate no li-
quidificador.
2º CREME:

Numa vasilha bata as cla-
ras em neve e o açúcar 
até obter consistência de 
suspiro.
Misture o creme de leite e 
mexa devagar para não 
perder o suspiro.
Misture os dois cremes e 
coloque na forma.
Leve novamente ao con-
gelador por volta de 6 ho-
ras.

2 cebolas em fatias gros-
sas/2 pimentões verdes/3 
vermelhos e cinco amare-
los/5 tomates sem semen-
tes/4 dentes de alho/2 
colheres de sopa rasa de 
páprica picante/2 kg de 
posta branca cortadas em 
cubos e cozidas em agua 
e temperos básicos/1 kg 
de linguiça fininha corta-
da em três partes cada 
gomo/4 batatas grandes 
pré fritas em palitos gran-
des/Folhas de louro, sal e 
pimenta a gosto.

Ingredientes

Modo de preparo

Cozinhe a cebola o alho 
os tomates a páprica e os 
pimentões em aproxima-
damente 1/2 litro de água 
e sal até amolecer os pi-
mentões.
Bata tudo no liquidificador, 
volte a panela acrescente 
a carne já cozida e ferva 
em fogo baixo.
Leve a linguiça ao fogo 
em uma panela com meia 
xícara de água e deixe 
ferver até secar água e a 
linguiça, fritar em sua pró-
pria gordura.
Incorpore a carne que 
está no fogo.
Acrescente as folhas de 
louro o sal e a pimenta e 
as batatas pré fritas.
Deixe ferver bem, sirva 
com arroz branco e farofa.

CARNE DE CHEIRO

DANONINHO CASEIRO

1 lata de leite condensado
2 caixas de creme de lei-
te/200 g de iogurte natural
1 pacote de suco em pó, 
sabor morango.

Ingredientes

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata 
todos os ingrediente até 
obter uma consistência cre-
mosa.
Dispense a mistura em um 
recipiente e leve à geladei-
ra até que esteja firme.
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Ingredientes

Modo de preparo

CARNE RÁPIDA

1/2 kg de patinho moído/1 
pitada de cominho/3 den-
tes de alho amassados/1 
colher de sopa de óleo/3 
tomates picados sem pele 
e sementes/10 azeitonas/2 
colheres de sopa de sal-
sa picada para decorar/
Sal e pimenta do reino a 
gosto.

Misture todos os ingredien-
tes, coloque em um refra-
tário.
Cubra com um prato e 
leve ao microondas por 12 
minutos na potência alta, 
mexa após 6 minutos.
Guarneça com salsa e sir-
va com arroz branco.
Pode-se congelar por até 
3 meses.

Ingredientes

Modo de preparo

FILÉS AO CREME

8 bifes pequenos e grossos 
(cerca de meio quilo)/2 
colheres de sopa de man-
teiga/1 cebola grande 
cortada em gomos/1 lata 
de creme de leite.

Tempere os bifes com sal 
a gosto.
Frite-os em uma frigideira 
grande com metade da 
manteiga, até que este-
jam dourados.
Retire e reserve em local 
aquecido.
Na mesma frigideira, junte 
o restante da manteiga e 
junte a cebola também.
Deixe refogar por cerca 
de 3 minutos ou até que 
tenha murchado leve-
mente.
Junte o creme de leite, 
misture bem e deixe no 
fogo até aquecer.
Sirva sobre os bifes reser-
vados.

BIFE A ROLÉ

5 bifes pequenos passa-
dos na máquina/5 fatias 
de baicon/1 cenoura cor-
tada em tiras/1 cebola
Sal/Azeite/Tempero a gos-
to.

Ingredientes

Modo de preparo

Tempere os bifes a seu 
gosto.
Coloque no centro de 
cada um uma fatia de 
baicon, cebola e uma tira 
de cenoura.
Enrole e amarre com bar-
bante grosso.
Aqueça o azeite em uma 
panela de pressão e colo-
que os bifes
Deixe dourar bem.
Em seguida, vá acresen-
tando um pouco de água 
para que amoleça e se 
transforme em um molho 
delicioso.

BEIJINHO DE COCO

1 lata de leite moça/150g 
de coco ralado/2colheres 
de margarina ( sem sal)/
Açúcar granulado.

Ingredientes

Modo de preparo

Coloque o leite moça, 
coco e a manteiga em 
uma panela em fogo 
médio e mexa até que o 
doce fique consistente e 
solte do fundo.
Deixe esfriar, faça bolinhas 
e passe no açúcar ou 
coco.
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Ingredientes

Modo de preparo

1 frango inteiro/1/2 
cebola/pimenta-do-
-reino (a gosto)/cebo-
linha (a gosto)/salsinha 
(a gosto)/colorau (a 
gosto).

Corte o frango em 
pedaços.

Coloque em uma 
panela de pressão o 
frango e os ingredien-
tes, menos o colorau e 
cozinhe por 20 minutos 
em fogo alto.

Abra a panela com 
cuidado (não esque-
ça de tirar a pressão), 
coloque o colorau e 
uma pitada de sal.

Cozinhe por mais 20 
minutos, dependendo 
do seu fogão em fogo 
médio.

Bom apetite!

FRANGO DE PANELA DE 
PRESSÃO SEM ÁGUA

Ingredientes

Modo de preparo

CARNE MOÍDA COM 
BATATA SIMPLES

500 g de carne mo-
ída/3 colheres de 
óleo/2 dentes de 
alho/1 cebola média 
picada/1 tablete de 
tempero sabor galinha 
ou carne/4 batatas 
cortadas em cubo/
tempero verde/1 co-
lher de colorau.

Coloque o óleo e a cebo-
la até a cebola murchar e 
perder um pouco de água
Em seguida o alho e colo-
rau.
Coloque a carne até ela 
se soltar e fritar um pouco
Em seguida, adicione o ta-
blete de tempero.
Assim que estiver dissol-
vendo o tablete, coloque 
a batata com um pouco 
de água, tampe a panela
Logo em seguida, veja 
se a batata está mole e 
acrescente o tempero 
verde.

Ingredientes

Modo de preparo

GALINHA COM QUIABO

680 g de molho de to-
mate/1/2 litro de água
600 g de galinha cor-
tada em pedaços/1 
cebola inteira pica-
da/3 dentes de alho/4 
colheres (sopa) de 
azeite de oliva/300 g 
de quiabo picado em 
rodelas/200 g de milho
sal e pimenta a gosto.

Ferva o molho de tomate, 
a água e o sal.
Reserve.
Aqueça o azeite e frite os 
pedaços da galinha com 
o alho e a cebola.
Coloque o quiabo picado
Mexa apenas um pouco, 
com cuidado para ele 
não babar.
Cubra com o caldo até 
que passe dois dedos do 
nível dos ingredientes.
Espere cozinhar bem, e 
acrescente o milho ao 
restante do que foi prepa-
rado com o molho e des-
peje sobre a galinha.
Misture tudo e deixe mais 
3 minutos em fogo brando
Retire do fogo.
Sirva ainda quente com 
arroz branco.
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Ingredientes

Modo de preparo

TORTA DE MARACUJÁ

MASSA

12 colheres (sopa) de 
farinha/2 a 3 colheres 
(sopa) de açucar/1 co-
lher (cha) de fermento em 
pó/5 colheres (sopa) de 
margarina/2 colheres de 
creme de leite.

RECHEIO
1 lata de leite conden-

sado/1 lata de creme de 
leite/200 ml de suco con-
centrado de maracuja 
sem as sementes (3 a 4 
maracujas).

COBERTURA
Polpa de um maracujá 

com as sementes/1 colher 
(sopa) de amido de mi-
lho/3 colheres de açúcar.

MASSA
Misture tudo e amasse 

bem até ficar uma massa 
homogênea.

Abra a massa e colo-
que em uma forma redon-
da de fundo removível.

Leve ao forno até ficar 
dourada.

RECHEIO
Bata tudo no liquidifica-

dor por alguns minutos e 
despeje sobre a massa ja 
assada.

COBERTURA

Coloque os ingredientes 
em uma panela, misture 
bem e leve ao fogo me-
xendo até as sementes se 
separarem, espalhe por 
cima do recheio e leve a 
geladeira.

Fica uma torta muito 
bonita e gostosa.

CHURROS

1 e 1/2 xícara de lei-
te/1/2 xícara de água/2 
colheres de margarina ou 
manteiga/2 xícaras de fa-
rinha de trigo/sal a gosto.

Ingredientes

Modo de preparo

Coloque em uma pa-
nela o leite, a água, a 
manteiga e o sal.

Quando o leite ferver, 
coloque a farinha e mexa 
bem, até soltar do fundo 
da panela (mexa bem rá-
pido).

Coloque a massa em 
um saco de confeiteiro, 
com o bico pitanga.

Faça tirinhas com a 
massa e frite.

Passe na canela com 
açúcar e sirva.

GELATINA CREMOSA
Ingredientes

3 caixas de gelatina 
de morango/2 caixas 
de creme de leite/3 
colheres de sopa de 
açúcar.

Modo de preparo
Prepare as caixinhas 

de gelatina todas juntas, 
mas com menos água 
para ficar mais firme, 
com a açúcar

Depois coloque as cai-
xinhas de creme de leite 
junto com a gelatina e 
bata por uns 2 minutos

Leve à geladeira por 4 
a 5 horas

A gelatina separa do 
creme e ficam 2 cama-
das.
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Ingredientes

MASSA DE PIZZA 
ITALIANA

3 colheres de azei-
te/1 colher de sopa 
de açúcar/15 g de 
sal/25 g de fermento 
fresco/500 g de fari-
nha de trigo de boa 
qualidade/300 ml de 
água.

Modo de preparo
Misture o fermen-

to com o açúcar, 
coloque um pouco 
de água e misture 
até desmanchar o 
fermento.

Deixe descansar 
até formar uma es-
puma.

Reserve.
Em outra vasilha 

coloque o sal com 
mais um pouco de 
água.

Em uma vasilha 
coloque o trigo, jo-
gue a mistura do 
fermento e açúcar, 
a água com o sal, 
o azeite e o resto 
da água devagar.

Misture tudo e 
sove a massa até 
ela ficar elástica e 
lisa.

Deixe descansar 
no minimo 2 horas..

Ingredientes

Modo de preparo

CALZONE

1 1/3 copo de 
água (320 ml)/3 
colheres (sopa) de 
azeite de oliva/3/4 
colher (chá) de 
sal/4 copos de fa-
rinha de trigo (960 
ml)/2 colheres 
(chá) de fermento 
biológico seco/1 
gema de ovo para 
pincelar/Orégano 
e queijo parmesão 
à gosto.

MASSA:

Misturar todos os 
ingredientes até 
que a massa fique 
uniforme e não gru-
denta.

Dividir a massa 
em porções confor-
me o tamanho que 
desejar.

Esticar a massa 
com um rolo.

Fazer o formato 
que desejar (redon-
do ou quadrado) e 
colocar o recheio.

Fechar o calzone 
apertando as bor-
das com um garfo.

Pincelar o calzo-
ne com 1 gema de 
ovo.

Salpicar queijo 
parmesão ralado e 
orégano.

Assar em forno 
pré - aquecido à 
200°.

Retirar do forno 
após crescer e dou-
rar.

SUGESTÃO DE RE-
CHEIOS:

Carne moída en-
sopada com fatias 
de queijo mussarela 
e requeijão.

Frango desfiado 
ensopado.

Atum desfiado ou 
em pedaços.

Camarão enso-
pado

Brócolis, etc.
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Ingredientes

Modo de preparo

BOLINHO DE
BACALHAU

1,5 kg de baca-
lhau/1,5 kg de bata-
ta/1 gema/Bastante 
salsa e cebolinha (pi-
cados)/1 dente de 
alho amassado/2 co-
lheres de sopa de fari-
nha de mesa/5 colhe-
res de sopa de azeite/
Sal.

Dessalgar o ba-
calhau, cozinhá-lo 
e desfiar, reserve o 
para esfriar.

Cozinhe as ba-
tatas e amasse-as, 
faça um purê, espe-
re esfriar.

Em seguida mis-
ture o purê com o 
bacalhau desfia-
do, acrescente os 
outros ingredientes, 
(salsa e cebolinha, 
alho, azeite e a fa-
rinha de rosca), 
sempre misturando 
bem.

Prove o sal, se for 
necessário coloque 
um pouco para 
temperar

Faça bolinhas e 
frite-as em óleo bem 
quente..

TORTA INTEGRAL 
DE ATUM

MASSA:

2 ovos/2 xícara de 
trigo integral/1 xíca-
ra de leite/1/2 xíca-
ra de óleo de giras-
sol/1 xícara de aveia 
fina/1 colher (sopa) 
de fermento/sal a 
gosto.

RECHEIO:

1 cebola picada/1 
tomate picado/2 
ovos cozidos pica-
dos/2 lata de atum 
natural moído/1 co-
lher de cheiro-ver-
de/sal e pimenta a 
gosto.

Ingredientes

Modo de preparo

MASSA:

Coloque todos os 
ingredientes no li-
quidificador menos 
o fermento e bata 
tudo até ficar bem 
homogêneo

Depois acrescente 
o fermento e bata 
rapidamente só 
para misturar a mas-
sa com o fermento

RECHEIO:

Misture todos os 
ingredientes numa 
tigela e mexa ate 
todos se encorpora-
rem

Em uma forma mé-
dia unte com azeite 
coloque metade da 
massa espalhe o re-
cheio todo por ela, 
acrescente o restan-
te da massa, polvi-
lhe se quiser oréga-
no por cima para 
dar um gostinho es-
pecial

Leve ao forno mé-
dio por mais ou me-
nos 40 a 45 minutos

Bom apetite!

Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Ingredientes

Modo de preparo

LAGARTO À 
PORTUGUESA

1300 a 1500 g de lagarto, 
bem limpa, tire toda gor-
dura.
MOLHO:

2 cebolas grandes bem 
picadas ou fatiadas bem 
fininha/1 maço cheiro ver-
de bem picado/1 cálice 
de vinho branco/5 toma-
tes picados sem pele/Sal-
sinha/Pimenta a gosto/1/4 
de copo de azeite/2 ta-
bletes de caldo de carne
100 g de azeitonas pica-
das/Orégano/Se preferir, 
colocar pimentão picado
1/2 copo de vinagre/2 co-
pos e meio de água.

Limpe bem a carne, é im-
portante não deixar ne-
nhuma gordurinha.
Limpe e asse com sal em 
toda a volta da carne.
Coloque óleo em uma pa-
nela de pressão.
Coloque a carne quan-
do estiver bem quente, e 
doure virando sempre, até 
quando todos os lados es-
tiverem dourados.
Coloque 1/2 copo de vi-
nagre diluído em 1/2 copo 
de água, mais 2 copos de 
água.
Deixe ferver na panela de 
pressão mais ou menos 40 
minutos.
Tire a carne e deixar esfriar
Corte em fatias bem finas
Junte no molho que so-
brou da panela, todos os 
ingredientes do molho.
Deixe ferver.
Junte a carne fatiada e o 
molho em camadas alter-
nadas.
Deixando na geladeira de 
um dia para o outro fica 
um sabor especial.
Sirva em lanches, como 
aperitivo ou refeição.

FILÉ DE SALMÃO AO 
FORNO FACÍLIMO

500 g de filé de salmão/
Azeitonas fatiadas sem 
caroço/Orégano/3 colhe-
res de sopa de Molho de 
soja (shoyu)/Sal a gosto/
Azeite a gosto/Limão/Pa-
pel alumínio/1/2 cebola 
fatiada.

Ingredientes

Modo de preparo

Lave o salmão com 
suco de limão.
Aqueça o azeite e adi-
cione a cebola fatia-
da, deixando no fogo 
até que fique transpa-
rente.
Reserve.
Cubra uma assadei-
ra com papel alumí-
nio de maneira que a 
sobra dê para forrar 
todo o peixe.
Sobre o papel alumínio 
na assadeira, coloque 
o peixe já temperado 
com sal, regue com 
azeite e shoyu.
Decore com fatias de 
azeitonas e um pouco 
de orégano.
Despeje a cebola por 
cima.
Embrulhe com o papel 
alumínio, de maneira 
que o líquido não der-
rame quando come-
çar a esquentar.
Leve ao forno médio 
para assar por cerca 
de 30 minutos.
Sirva com legumes e 
salada verde.

Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Ingredientes

Modo de preparo

Bolo gelado fácil

1 caixa de bolo de coco
1 envelope de gelatina 
em pó incolor sem sabor
3 colheres (sopa) de água
1 lata de leite condensa-
do
1 lata de creme de leite
1 vidro de leite de coco
2 latas de leite (use a lata 
de leite condensado vazia 
para medir)
2 xícaras (chá) de chantilly 
pronto
1 xícara (chá) de coco ra-
lado
Margarina e farinha de tri-
go para untar e enfarinhar

Prepare a massa do bolo 
conforme as instruções da 
embalagem.
Coloque em uma fôrma 
de 30cm de diâmetro un-
tada e enfarinhada.
Leve ao forno médio, pre-
aquecido, por 30 minutos, 
ou até que enfiando um 
palito, ele saia limpo.
Retire e desenforme.
Hidrate a gelatina na 
água e dissolva em banho 
maria.
Bata no liquidificador com 
os ingredientes restantes, 
menos o coco.
Forre a fôrma em que 
assou o bolo com papel 
alumínio, alisando bem, e 
despeje metade do líqui-
do na Fõrma forrada.
Coloque o bolo sobre o lí-
quido.
Cubra com papel alumí-
nio e leve à geladeira por 
2 horas.
Retire, desenforme, cubra 
com o chantilly e polvilhe 
o coco.
Sirva em seguida. 

Repolho refogado

1 repolho médio (mais ou 
menos 1,2kg)
3 colheres (sopa) de óleo
1/2 cebola média picada 
em pedaços grandes
1 dente de alho picado
2 tomates maduros, pica-
dos em pedaços grandes
2 cebolinhas verdes corta-
das em rodelas
Salsa picada a gosto
Sal e pimenta do reino a 
gosto

Ingredientes

Modo de preparo

Corte o repolho em qua-
tro partes e elimine o miolo 
duro.
Corte em tiras não muito 
finas e lave bem.
Deixe no escorredor por 
alguns minutos, para retirar 
todo o excesso de água.
Aqueça o óleo numa pa-
nela e frite ligeiramente a 
cebola e o alho.
Junte o tomate e os tem-
peros verdes, mexa bem e 
refogue por alguns minu-
tos.
Acrescente o repolho pi-
cado.
Tempere com sal e pimen-
ta do reino e mexa bem.
Abaixe o fogo ao mínimo 
e tampe a panela.
Deixe cozinhar até que o 
repolho esteja cozido, mas 
não macio demais (mais 
ou menos 20 minutos).
Se necessário, respingue 
um pouco de água.
Sirva em seguida, acom-
panhando carnes em ge-
ral.
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Ingredientes

Modo de preparo

ARROZ ESPECIAL

1 peito de frango em 
cubos
1 cebola média pica-
da
alho a gosto
4 colheres de sopa 
de óleo
1 xícara e meia de 
arroz lavado e escor-
rido
1 vidro de palmito pi-
cado
1 lata de molho de 
tomate
1/2 lata de milho ver-
de
2 tabletes de caldo 
de galinha
3 xícaras de água 
quente

Na panela de pres-
são frite a cebola e 
o peito de frango em 
óleo
Junte o arroz e refo-
gue
Então junte o palmito, 
o milho, o molho de 
tomate e os tabletes 
de caldo de galinha 
dissolvidos em água 
quente
Feche a panela de 
pressão e conte 5 mi-
nutos após o início da 
fervura
Retire a pressão da 
panela, abre e verifi-
que se o arroz está no 
ponto
Se não estiver, feche 
a panela e conte 
mais 3 minutos assim 
que começar a fazer 
barulho
Para dar um charme 
ao prato, sirva polvi-
lhado com salsa pi-
cada
Fica cremosinho, leve 
e saboroso

Ingredientes

Modo de preparo

PROVOLONE À 
MILANESA

provolone cortado 
em cubos
1 ovo
sal
farinha de trigo
farinha de rosca

Basta passar o provo-
lone no ovo batido 
com sal
Em seguida, passe na 
farinha de trigo, passe 
novamente no ovo e 
em seguida na fari-
nha de rosca
Frite até dourar

Ingredientes

Modo de preparo

PURÊ DE BATATA

1 kg de batata
1/2 xícara de leite
2 colheres (sopa) de 
margarina
sal a gosto
1 dente de alho es-
premido

Cozinhe as batatas 
até ficarem bem mo-
les
Descasque-as ainda 
quentes e esprema 
as batatas no espre-
medor
Despeje as batatas 
em um recipiente e 
acrescente a marga-
rina, o sal e o alho, e 
mexa até que a mar-
garina derreta por 
completo
Acrescente o leite 
aos poucos e conti-
nue mexendo
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REDE TVREDE TV

Ingredientes

Bolinho de carne 
moída e escarola

1/2 kg de carne moída
2 pãezinhos embebidos 
em leite
1 colher (sopa) de farinha 
de trigo
1cebola picada
3 dentes de alho picados
1 ovo
2 colheres (chá) rasas de 
gengibre picadinho
Tempero pronto com sal a 
gosto
1 maço pequeno de esca-
rola picada
1 colher (sopa) de azeite
1 pitada de sal

Modo de preparo

Ingredientes

Atum ao forno com 
batatas gratinadas

1 kg 1/15 de filé de atum
15 batatas miúda
1 tomate
1 pacotinho de queijo 
parmesão ralado
½ cebola roxa
½ cebola branca
Cebolinha verde
Coentro
Alho e sal
1 tablete de caldo knorr
4 limões

Deixe o filé de atum den-
tro de uma vasilha com 
água e suco de 2 limões 
por aproximadamente 10 
minutos
Depois retire toda água e 
lave o filé
Após lavado coloque sobre 
o filé o suco dos 2 limões
Junte a cebola roxa, cebo-
la branca, cebolinha verde, 
coentro, suco de 1 limão, 
alho e sal, 2 pitadas de co-
minho e pimenta-do-reino, 
½ tomate maduro picado, 
tablete de knorr
Bata tudo no liquidificador 
e obtenha um excelente 
tempero
Espalhe sobre todo o filé de 
atum e deixe descansar por 
10 minutos para pegar bem 
o tempero
Unte uma assadeira com 
óleo e forre o papel alumí-
nio
Depois coloque o peixe 
sobre o papel e sobre ele 
rodelas de tomate e folhas 
de coentro, cubra com o 
restante do papel e leve ao 
forno quente por aproxima-
damente 40 minutos
Depois retire o papel alumí-
nio e deixe dourar por mais 
25 minutos
Agora é só servir com as 
batatas gratinadas
Batatas gratinadas:
Cozinhe as batatas com 
casca em uma panela com 
1 caldo knorr e folhas de 
louro
Após o cozimento, retire a 
casca da batata
Unte uma assadeira com 
azeite de oliva e salpique 
sobre as batatas o queijo 
parmesão
Leve ao forno quente por 
10 minutos
Está pronta para sevir com 
o filé de atum

Modo de preparo

Tempere a carne moída 
com o tempero pronto, 
cebola, 2 dentes de alho e 
o gengibre
Acrescente os pãezinhos 
espremidos, farinha de 
trigo e o ovo
Misture bem
Reserve
Refogue o dente de alho 
restante no azeite
Coloque a escarola e 1 
pitada de sal
Mexa para murchar rá-
pidamente (não cozinhe 
demais para evitar que 
solte líquido)
Pode fazer os bolinhos de 
2 maneiras:
Misturar o refogado de 
escarola à carne moída 
reservada e fazer os boli-
nhos
Ou fazer bolinhos com a 
carne moída reservada, re-
cheando com o refogado 
de escarola
Feche bem para não abrir
Frite em óleo quente e em 
pequenas porções

Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Ingredientes
Cupim de forno

1 peça de cupim peque-
na (aproximadamente 1,5 
kg)
300 g de bacon
2 batatas grandes
1 cebola grande
2 cenouras
1 pimentão verde
5 limões

Modo de preparo

Faça furos na carne com 
uma faca pontiaguda de 
aproximadamente 4 cm 
de profundidade
Tempere com o suco de 
limão, sal e pimenta-do-
-reino a gosto
Corte a cebola bem pica-
dinha e espalhe sobre a 
carne
Corte o bacon em tiras de 
1 cm de largura e insira-
-os nos buracos que foram 
feitos na carne
Reserve-a por 24 h na ge-
ladeira para que pegue o 
sabor do tempero
Lave as batatas e corte-as 
em rodelas de aproxima-
damente 2 cm de espes-
sura (não é para cozinhar 
nem descascá-las)
Corte as cenouras e o pi-
mentão (sem sementes) 
em tiras de 1 cm de es-
pessura
Abra um papel filme (ce-
lofane pra churrasco) em 
uma mesa e coloque a 
peça de cupim já tempe-
rada sobre ela
Coloque as batatas em 
rodela ao redor da car-
ne e distribua o restante 
do bacon, a cenoura e o 
pimentão em tiras sobre a 
mesma
Agora, enrole a carne 
com o filme dando pelo 
menos 4 voltas na peça
Muita atenção neste mo-
mento, pois depois de en-
rolada, suas pontas deve 
ser amarradas firmemente 
com um barbante
Ela terá um aspecto de 
uma bala gigante
Na hora de assar coloque 
esse embrulho diretamen-
te sobre o grelha do forno 
(sem forma)
Para que não suje o fogão 
com a gordura, costumo 
colocar uma forma gran-
de embaixo do forno
Deixe assar em fogo mé-
dio por 4 horas, virando a 
cada 2 horas
Após assado sirva-o com 
arroz branco e vinagrete
O cupim irá derreter em 
sua boca

Ingredientes

Modo de preparo

Mousse de limão

1 lata de leite con-
densando
1 lata de creme de 
leite
1/2 xícara de suco 
de limão , esse suco 
é puro mesmo. sem 
água, é só espremer 
o limão.

coloque no liquidi-
ficador o creme de 
leite (com soro mes-
mo) e o leite con-
densado
bata um pouco
depois vá acrescen-
tando o suco do li-
mão aos poucos
ele vai ficar bem 
consistente
leve pra geladeira
quando eu faço, eu 
dobro a receita
fica maravilhoso!!!!!

Prefeitura Municipal de Porto Real
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Ingredientes

Torta de carne seca 
com catupiry 

Massa:
170 g de farinha de trigo
1 pitada de sal
85 g de manteiga gelada 
em pedaços
3 colheres de sopa de água
Recheio:
350 g de carne seca
3 colheres de sopa de ca-
tupiry
125 g de queijo mussarela
1 e 1/2 colheres de sopa de 
azeitonas picadas
3 colheres de sopa de ce-
bola picada
3 colheres de sopa de quei-
jo parmesão
1 colher de sopa de salsi-
nha (a gosto)
1 gema para pincelar sobre 
a massa

Modo de preparo
Massa:
Peneire a farinha e o sal em 
uma tigela grande
Adicione a manteiga e es-
fregue com as mãos até 
formar uma farofa grossa
Coloque 3 colheres (sopa) 
de água fria e misture
Adicione mais água somen-
te se a massa estiver esfare-
lando muito
Com as mãos, forme ra-
pidamente uma bola de 
massa (evite trabalhar a 
massa com as mãos por 
muito tempo)
Embrulhe a massa em filme 
plástico e deixe na geladei-
ra por 30 minutos antes de 
usar
Recheio:
Dessalgue a carne seca
Cozinhe por 30 minutos na 
panela de pressão, espere 
esfriar e depois desfie
Misture a carne seca com 
todos os ingredientes, me-
nos o queijo parmesão, e 
reserve para a montagem
Montagem:
Use uma forma com uma 
medida próxima a 13cm 
x 13cm x 6,5cm (largura x 
comprimento x altura)
Forre a forma com a mas-
sa, cobrindo todos os lados 
com meio centímetro de 
espessura
Coloque o recheio e cubra 
com o queijo parmesão
Cubra com o restante da 
massa, caso não sobre mui-
ta massa para cobrir pode 
se fazer tirinhas finas para 
cobrir o máximo possível
Passe a gema por cima da 
massa
Coloque para assar por 35 
minutos a 230ºC
Desenforme e sirva

Ingredientes

Modo de preparo

Arroz carreteiro

1 kg de carne seca
1 cebola picada
1 colher de sopa de chei-
ro-verde
2 xícaras de chá de arroz
2 dentes de alho picados
6 colheres de sopa de 
azeite
Sal a gosto

Deixe a carne seca de 
molho de véspera, troque 
a água e cozinhe até ficar 
macia
Desfie
Frite-a em uma panela 
com azeite
Quando a carne estiver 
dourada, coloque a ce-
bola e o alho
Junte o arroz e frite
Acrescente a água fer-
vente e cozinhe em fogo 
baixo até o arroz ficar ma-
cio
Salpique o cheiro-verde e 
sirva em seguida
Bom apetite

Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Ingredientes

Modo de preparo

CREPE DE TAPIOCA 
(CREPIOCA)

1 ovo (é melhor tirar a 
pele da gema)/1 colher 
de polvilho doce (pode 
ser substituído por tapioca 
ou polvilho azedo)/1 co-
lher de requeijão/1 colher 
de água/1 pitada sal.

Bata todos os ingredien-
tes em um mixer até obter 
uma consistência cremo-
sa.
Despeje uma concha da 
massa numa frigideira le-
vemente untada com 
margarina, tampe e deixe 
dourar.
Recheie a gosto e dobre 
ao meio como um crepe.

Ingredientes

Modo de preparo

PIRÃO DE FRANGO

2 peitos de frango/1 
cebola/3 dentes de 
alho/2 tomates/sal/
caldo de frango/salsi-
nha e cebolinha/fari-
nha de mandioca.

Desfie os frangos depois 
de cozidos.
Não jogue a água que 
cozinhou o frango.
Refogue a cebola, o alho, 
coloque o frango e faça 
o molho com os tomates, 
tempere com o caldo de 
frango, sal, cebolinha e 
salsinha.
Coloque a água que está 
separada para ferver.
Em um recipiente coloque 
a farinha de mandioca 
com um pouco de água.
Acrescente o molho de 
frango na água fervendo.
Aos poucos engrosse com 
a farinha de mandioca 
que está separada.

Ingredientes

Modo de preparo

FRANGO DE PANELA DE 
PRESSÃO SEM ÁGUA

1 frango inteiro/1/2 ce-
bola/pimenta-do-reino (a 
gosto)/cebolinha (a gos-
to)/salsinha (a gosto)/co-
lorau (a gosto).

Corte o frango em pedaços.
Coloque em uma panela 
de pressão o frango e os in-
gredientes, menos o colorau 
e cozinhe por 20 minutos em 
fogo alto.
Abra a panela com cuida-
do (não esqueça de tirar a 
pressão), coloque o colorau 
e uma pitada de sal.
Cozinhe por mais 20 minutos, 
dependendo do seu fogão 
em fogo médio.

Ingredientes

Modo de preparo

BOLO DE 
COCA - COLA

6 ovos/1 latinha de Coca 
- Cola tradicional/2 xíca-
ras de farinha de trigo/1 
colher de sopa de fermen-
to/2 xícaras de açúcar

Primeiro abra a Coca - 
Cola e deixe alguns mi-
nutos aberta para per-
der o gás e não espumar 
muito na hora de bater
Bater as gemas com o 
açúcar, misturar a Coca 
- Cola até dissolver bem
Depois é só misturar com 
o trigo, claras e fermento
Levar ao forno médio 
por aproximadamente 
40 minutos

Prefeitura Municipal de Porto Real
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Ingredientes

Torta de carne seca 
com catupiry 

Massa:
170 g de farinha de trigo
1 pitada de sal
85 g de manteiga gelada 
em pedaços
3 colheres de sopa de água
Recheio:
350 g de carne seca
3 colheres de sopa de ca-
tupiry
125 g de queijo mussarela
1 e 1/2 colheres de sopa de 
azeitonas picadas
3 colheres de sopa de ce-
bola picada
3 colheres de sopa de quei-
jo parmesão
1 colher de sopa de salsi-
nha (a gosto)
1 gema para pincelar sobre 
a massa

Modo de preparo
Massa:
Peneire a farinha e o sal em 
uma tigela grande
Adicione a manteiga e es-
fregue com as mãos até 
formar uma farofa grossa
Coloque 3 colheres (sopa) 
de água fria e misture
Adicione mais água somen-
te se a massa estiver esfare-
lando muito
Com as mãos, forme ra-
pidamente uma bola de 
massa (evite trabalhar a 
massa com as mãos por 
muito tempo)
Embrulhe a massa em filme 
plástico e deixe na geladei-
ra por 30 minutos antes de 
usar
Recheio:
Dessalgue a carne seca
Cozinhe por 30 minutos na 
panela de pressão, espere 
esfriar e depois desfie
Misture a carne seca com 
todos os ingredientes, me-
nos o queijo parmesão, e 
reserve para a montagem
Montagem:
Use uma forma com uma 
medida próxima a 13cm 
x 13cm x 6,5cm (largura x 
comprimento x altura)
Forre a forma com a mas-
sa, cobrindo todos os lados 
com meio centímetro de 
espessura
Coloque o recheio e cubra 
com o queijo parmesão
Cubra com o restante da 
massa, caso não sobre mui-
ta massa para cobrir pode 
se fazer tirinhas finas para 
cobrir o máximo possível
Passe a gema por cima da 
massa
Coloque para assar por 35 
minutos a 230ºC
Desenforme e sirva

Ingredientes

Modo de preparo

Arroz carreteiro

1 kg de carne seca
1 cebola picada
1 colher de sopa de chei-
ro-verde
2 xícaras de chá de arroz
2 dentes de alho picados
6 colheres de sopa de 
azeite
Sal a gosto

Deixe a carne seca de 
molho de véspera, troque 
a água e cozinhe até ficar 
macia
Desfie
Frite-a em uma panela 
com azeite
Quando a carne estiver 
dourada, coloque a ce-
bola e o alho
Junte o arroz e frite
Acrescente a água fer-
vente e cozinhe em fogo 
baixo até o arroz ficar ma-
cio
Salpique o cheiro-verde e 
sirva em seguida
Bom apetite
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Ingredientes

Bolo de iogurte e 
nutella

Modo de preparo

1 pote de iogurte natural 
de 170 g
3 ovos
1 pote (do iogurte) de 
açúcar
1 pote (do iogurte) de 
chocolate em pó
3 potes (do iogurte) de 
farinha de trigo
1 colher de sopa de fer-
mento
1 ou 2 potes de 350 g de 
nutella para rechear e 
cobrir (se quiser cobrir e 
rechear use 2)
1 pote (do iogurte) de 
óleo

Não precisa de batedei-
ra, pode ser feito a mão
Em uma tigela misture 
com um batedor os ovos 
e o iogurte. Acrescente o 
óleo e o açúcar e mistu-
re bem. Coloque o cho-
colate e a farinha aos 
poucos, misturando. Por 
último o fermento. Colo-
que em forma de 20 cm 
de diâmetro, untada e 
enfarinhada. Asse em for-
no preaquecido, a 180 
graus, por aproximada-
mente 40 minutos, ou até 
furar com um palito e sair 
limpo. Se desejar rechear, 
corte o bolo ao meio e 
coloque nutella, senão 
apenas cubra. Coloque 
a outra parte do bolo e 
cubra todo com nutella

Ingredientes

Pequenos 
sonhos assados

Modo de preparo

Massa:
3 tabletes de fermento 
biológico fresco (45 g)
1 xícara chá de leite mor-
no
1/2 xícara de chá de 
açúcar
1 xícara de chá de man-
teiga (cerca de 200 g)
3 gemas
1 pitada de sal
5 xícaras chá de farinha 
de trigo
Recheio:
1 lata de leite condensa-
do
1 medida da lata de leite
3 colheres cheia de sopa 
de maizena
1 gema
1 caixinha de creme de 
leite
meia xícara de chá de 
açúcar
1 colher de chá de cane-
la em pó

Massa:
Em uma tigela, dissolva o 
fermento no leite morno 
e misture com o açúcar, 
a manteiga, as gemas 
e o sal, até formar um 
liquido. Junte a farinha 
de trigo aos poucos,até 
obter uma massa que 
solte das mãos (tem que 
ser aos poucos, se não 
soltar das mãos coloque 
mais um pouco). Modele 
os minissonhos e dispo-
nha em assadeiras. Nas 
assadeiras forre com pa-
pel alumínio, assim não 
precisará untá-las. Deixe 
crescer por cerca de 1 
hora ou até dobrar de 
volume. Leve ao forno 
médio (180°C), preaque-
cido, por cerca de 30 mi-
nutos ou até dourar
Recheio:
Em uma panela, misture 
o leite condensado com 
o leite, a maizena e a 
gema (peneire a gema 
para retirar a película 
dela, para não dar chei-
ro nem gosto de ovo). 
Se necessário coloque 
algumas gotas de bau-
nilha. Leve ao fogo bai-
xo, mexendo sem parar, 
até obter um creme. Re-
tire do fogo e misture o 
creme de leite e deixe 
esfriar. Recheie os sonhos 
já mornos, com o creme
Polvilhe o açúcar mistu-
rado com a canela em 
pó por cima
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REDE TVREDE TV

Ingredientes

Bolinho de carne 
moída e escarola

1/2 kg de carne moída
2 pãezinhos embebidos 
em leite
1 colher (sopa) de farinha 
de trigo
1cebola picada
3 dentes de alho picados
1 ovo
2 colheres (chá) rasas de 
gengibre picadinho
Tempero pronto com sal a 
gosto
1 maço pequeno de esca-
rola picada
1 colher (sopa) de azeite
1 pitada de sal

Modo de preparo

Ingredientes

Atum ao forno com 
batatas gratinadas

1 kg 1/15 de filé de atum
15 batatas miúda
1 tomate
1 pacotinho de queijo 
parmesão ralado
½ cebola roxa
½ cebola branca
Cebolinha verde
Coentro
Alho e sal
1 tablete de caldo knorr
4 limões

Deixe o filé de atum den-
tro de uma vasilha com 
água e suco de 2 limões 
por aproximadamente 10 
minutos
Depois retire toda água e 
lave o filé
Após lavado coloque sobre 
o filé o suco dos 2 limões
Junte a cebola roxa, cebo-
la branca, cebolinha verde, 
coentro, suco de 1 limão, 
alho e sal, 2 pitadas de co-
minho e pimenta-do-reino, 
½ tomate maduro picado, 
tablete de knorr
Bata tudo no liquidificador 
e obtenha um excelente 
tempero
Espalhe sobre todo o filé de 
atum e deixe descansar por 
10 minutos para pegar bem 
o tempero
Unte uma assadeira com 
óleo e forre o papel alumí-
nio
Depois coloque o peixe 
sobre o papel e sobre ele 
rodelas de tomate e folhas 
de coentro, cubra com o 
restante do papel e leve ao 
forno quente por aproxima-
damente 40 minutos
Depois retire o papel alumí-
nio e deixe dourar por mais 
25 minutos
Agora é só servir com as 
batatas gratinadas
Batatas gratinadas:
Cozinhe as batatas com 
casca em uma panela com 
1 caldo knorr e folhas de 
louro
Após o cozimento, retire a 
casca da batata
Unte uma assadeira com 
azeite de oliva e salpique 
sobre as batatas o queijo 
parmesão
Leve ao forno quente por 
10 minutos
Está pronta para sevir com 
o filé de atum

Modo de preparo

Tempere a carne moída 
com o tempero pronto, 
cebola, 2 dentes de alho e 
o gengibre
Acrescente os pãezinhos 
espremidos, farinha de 
trigo e o ovo
Misture bem
Reserve
Refogue o dente de alho 
restante no azeite
Coloque a escarola e 1 
pitada de sal
Mexa para murchar rá-
pidamente (não cozinhe 
demais para evitar que 
solte líquido)
Pode fazer os bolinhos de 
2 maneiras:
Misturar o refogado de 
escarola à carne moída 
reservada e fazer os boli-
nhos
Ou fazer bolinhos com a 
carne moída reservada, re-
cheando com o refogado 
de escarola
Feche bem para não abrir
Frite em óleo quente e em 
pequenas porções

Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OfIcIAIS



atos oficiais SábADO, 21 DE JANEIRO DE 201732

Ingredientes

Modo de preparo

ESCONDIDINHO DE 
BATATA DOCE COM 

FRANGO

1 kg de batata doce co-
zida e espremida/1 kg de 
peito de frango cozido e 
desfiado/Temperos a gos-
to (sal, alho, cebola, oré-
gano, pimenta cayena, 
páprica doce e cheiro 
verde picadinho)/2 co-
lheres de sopa de farinha 
de coco (ou outra farinha 
da sua escolha)/4 colhe-
res de sopa requeijão/1 
gema de ovo/100 g de 
queijo parmesão/2 colhe-
res de sopa de gergelim 
para confeitar.

Misture com as batatas 
cozidas a farinha e o re-
queijão (pode ser com o 
fogo desligado).
Depois coloque em um 
refratário grande de vidro 
uma camada de frango e 
outra de batata.
Espalhe a gema por cima 
com as costas de uma 
colher de sopa e salpique 
gergelim.
Derrame o queijo parme-
são por toda a massa.
Leve ao forno por 20 mi-
nutos e depois sirva ainda 
quente.
Dica: É uma opção mara-
vilhosa para o almoço.

Ingredientes

Modo de preparo

BIFE À MILANESA

1/2 kg de bifes ( patinho, 
alcatra, mignon )/3 ovos 
batidos/farinha de rosca
farinha de trigo/3 dentes 
de alho amassados (op-
cional)/sal e pimenta-do-
-reino à gosto.

Tempere os bifes a gosto 
e reserve.
Em um prato fundo, bata 
os ovos até obter uma 
mistura homogênea.
Separe também a fari-
nha de rosca e a farinha 
de trigo em pratos dife-
rentes.
Passe os bifes na farinha 
de trigo, depois nos ovos 
batidos e na farinha de 
rosca.
Em uma frigideira, frite os 
bifes em óleo quente até 
que fiquem dourados.
Ao retirar da frigideira, 
coloque os bifes em pa-
pel absorvente para que 
a gordura em excesso 
seja absorvida.
Está pronto para servir.

Ingredientes

Modo de preparo

PURÊ DE BATATA

500 g de batatas/200 ml 
leite/150 g manteiga/1 
pitada de pimenta bran-
ca/1 pitada de sal.

Cozinhe as batatas 
em uma panela des-
cascadas, durante 
25 minutos.
Depois moe as ba-
tatas para uma pa-
nela e junta-se uma 
pitada de pimenta 
branca com a man-
teiga.
Com uma colher de 
pau mexe-se tudo 
depois vai se juntan-
do o leite pouco a 
pouco e junta-se o 
sal mexe-se tudo e 
serve-se.
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Ingredientes

Modo de preparo

Bolo gelado fácil

1 caixa de bolo de coco
1 envelope de gelatina 
em pó incolor sem sabor
3 colheres (sopa) de água
1 lata de leite condensa-
do
1 lata de creme de leite
1 vidro de leite de coco
2 latas de leite (use a lata 
de leite condensado vazia 
para medir)
2 xícaras (chá) de chantilly 
pronto
1 xícara (chá) de coco ra-
lado
Margarina e farinha de tri-
go para untar e enfarinhar

Prepare a massa do bolo 
conforme as instruções da 
embalagem.
Coloque em uma fôrma 
de 30cm de diâmetro un-
tada e enfarinhada.
Leve ao forno médio, pre-
aquecido, por 30 minutos, 
ou até que enfiando um 
palito, ele saia limpo.
Retire e desenforme.
Hidrate a gelatina na 
água e dissolva em banho 
maria.
Bata no liquidificador com 
os ingredientes restantes, 
menos o coco.
Forre a fôrma em que 
assou o bolo com papel 
alumínio, alisando bem, e 
despeje metade do líqui-
do na Fõrma forrada.
Coloque o bolo sobre o lí-
quido.
Cubra com papel alumí-
nio e leve à geladeira por 
2 horas.
Retire, desenforme, cubra 
com o chantilly e polvilhe 
o coco.
Sirva em seguida. 

Repolho refogado

1 repolho médio (mais ou 
menos 1,2kg)
3 colheres (sopa) de óleo
1/2 cebola média picada 
em pedaços grandes
1 dente de alho picado
2 tomates maduros, pica-
dos em pedaços grandes
2 cebolinhas verdes corta-
das em rodelas
Salsa picada a gosto
Sal e pimenta do reino a 
gosto

Ingredientes

Modo de preparo

Corte o repolho em qua-
tro partes e elimine o miolo 
duro.
Corte em tiras não muito 
finas e lave bem.
Deixe no escorredor por 
alguns minutos, para retirar 
todo o excesso de água.
Aqueça o óleo numa pa-
nela e frite ligeiramente a 
cebola e o alho.
Junte o tomate e os tem-
peros verdes, mexa bem e 
refogue por alguns minu-
tos.
Acrescente o repolho pi-
cado.
Tempere com sal e pimen-
ta do reino e mexa bem.
Abaixe o fogo ao mínimo 
e tampe a panela.
Deixe cozinhar até que o 
repolho esteja cozido, mas 
não macio demais (mais 
ou menos 20 minutos).
Se necessário, respingue 
um pouco de água.
Sirva em seguida, acom-
panhando carnes em ge-
ral.
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LER É DAR UM PASSO 
À FRENTE, É SEGUIR 

EM 
DIREÇÃO A UM

 FUTURO 
MELHOR!
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Não jogue 
 lixo nas ruas 
a população
 agradece!

MANTENHA A 
CIDADE LIMPA
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TODOS CONTRA A DENGUE

A dengue é um dos maiores problemas de 
saúde pública no mundo.É uma doença 
infecciosa febril aguda e é transmitida pelo 

mosquito Aedes aegypti. combater a dengue não 
é uma tarefa fácil. A chuva e o calor favorecem o 
mosquito transmissor da dengue. Para combater 
a doença, precisamos da ajuda de todos. 
 Medidas simples, desde que feitas todos os 
dias, geram bons resultados e protegem você e 
sua família. Veja aqui algumas dicas importantes 
do que você pode fazer para mobilizar a sua fa-
mília, seus amigos e a sua comunidade contra o 
mosquito transmissor da dengue.  


